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1 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPREPRESA CONTRATANTE
Razão Social: SINDICATO DAS IND. DE EXPLOSIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Nome Fantasia: SINDIEMG
CNPJ: 23.776.974/0001-67
Endereço: Rua Jasmim Branco, 145, Bairro Cidade Jardim, Santo Antônio do Monte,
Estado de Minas Gerais, CEP: 35.560-000

2 – ABORDAGEM INTRODUTÓRIA
O Governo de São Paulo promulgou a LEI Nº 17.389, DE 28 DE JULHO DE 2021 que
proíbe “a queima, a soltura, a comercialização, o armazenamento e o transporte de
fogos de artifício de estampido e de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro
ruidoso no Estado de São Paulo”.
Ocorre que os fogos de efeitos luminosos (coloridos) precisam da carga de
projeção/propulsão e da carga de abertura da bomba aérea, ambas com um ruído,
para o seu funcionamento pleno. Não obstante outros efeitos pirotécnicos também
emitem algum tipo de ruído, causando subjetividade na interpretação da lei e, via
de consequência, insegurança jurídica para a livre iniciativa, para os órgãos
fiscalizadores e para a sociedade em geral.

3 – OBJETIVO
O presente parecer técnico tem a pretensão de elucidar o que são os fogos de
estampido e os efeitos sonoros (ruídos) dos fogos de artificio visuais, assim
contribuir com um subsídio técnico à Secretaria da Casa Civil de São Paulo para a
formatação de uma regulamentação que equilibre os interesses da sociedade entre
às demandas por entretenimento com fogos de artificio e àquelas relacionadas às
consequências advindas desses atos

4- LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA
A legislação de referência está abaixo listada:
I – Decretos:
- Decreto-Lei Nº 4.238, de 8 de abril de 1942. Dispõe sobre a fabricação, o
comércio e o uso de artigos
- Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019. Aprova o Regulamento de
Produtos Controlados
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II – Oficio Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (Exército)
- Oficio nº 781-SecEstTec/Sec_Plj_G/GabSubir, de 20 maio de 2019. Estabelece o
conceito de Fogos de Estampido
III – Portarias:
- Portaria Nº 08 - D Log, de 29 de outubro de 2008, que aprova as Normas
Regulamentadoras dos Fogos de Artifício, Artifícios Pirotécnicos e Artefatos
Similares;
- Portaria nº 046-SCT de 03 de outubro de 2003, que aprova o Regulamento Técnico
02 (REG/T 02) – Fogos de Artifícios, Pirotécnicos, Artifícios Pirotécnicos e Artefatos
Similares e o Regulamento Técnico (REG/T) nº 03 – Espetáculos Pirotécnicos;
- Portaria Nº 055-DCT, de 27 de novembro de 2007, que homologa a modificação 1
do REG/T 02;
- Portaria nº 042-DCT, de 13 de outubro de 2008, que homologa a Modificação 1 do
Regulamento Técnico (REG/T) nº 03 – Espetáculos Pirotécnicos.
- Portaria nº 056-SCT de 23 de dezembro de 2003, que aprova a NEB/T M-251 –
Avaliação Técnica de Fogos de Artifício, Pirotécnicos, Artifícios Pirotécnicos e
Artefatos Similares - Método de Ensaio.

5 – PARÂMETRO LEGAL
O Decreto-Lei n. 4.238, de 8 de abril de 1942, dispõe sobre a fabricação, o comércio
e o uso de artigos pirotécnicos e dá outras providências.
Importa esclarecer que, embora nossa atual Constituição não preveja a
possibilidade de edição de decreto-lei, essa modalidade foi utilizada em dois
períodos na história da República brasileira: de 1937 a 1946 e de 1965 a 1988.
A título de exemplo, verifica-se que a Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro consiste no Decreto-lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942, e, como é de
conhecimento de todos, possui força de lei.
Assim, conclui-se que o Decreto-Lei n. 4.238, de 8 de abril de 1942 equivale à lei
ordinária em nosso ordenamento atual.
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O Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019 do Governo Federal, estabelece
que os fogos de artifícios são Produtos Controlados pelo Exército, cuja
regulamentação técnica cabe ao Comando do Exército, ou seja, as legislações
Estaduais e distritais devem usar as normativas deste órgão militar fiscalizador como
jurisprudência administrativa sobre a matéria.
Quanto a qualidade dos fogos de artificio a Portaria Nr 08 – D Log, de 29 de outubro
de 2008, estabelece as diretrizes para a sua avaliação técnica e referencia as
normativas técnicas, que estão elencadas no Item 4 do presente documento.
Desta forma, na elaboração do Decreto Estadual de São Paulo que regulamenta a
Lei Nº 17.389/2021 é importante que o legislador utilize o regramento dos nomes
dos fogos de artificio previstos no Quadro 1 da Portaria Nº 055-DCT, de 27 de
novembro de 2007 (Anexo A)

6 – DEFINIÇÕES COMENTADAS E ILUSTRADAS
O Regulamento Técnico 02 (REG/T 02) do Exército Brasileiro e suas atualizações,
estabelecem as definições dos fogos de artificio, bem como dos seus componentes
pirotécnicos intermediários e a descrição dos efeitos:
a) COMPOSIÇÃO PIROTÉCNICA: Substância ou mistura de substâncias contendo sais
oxidantes e materiais combustíveis, para a obtenção de efeitos de projeção,
propulsão, sonoros, visuais, fúmeos ou combinação destes. Ex.: pólvora negra,
pólvora branca, mistos fumígenos, mistos de retardo, mistos de iniciação, cargas de
efeito, carga de abertura, etc.
Comentário: Nos exemplos de composição pirotécnica o legislador, sabiamente,
diferencia a Pólvora Negra (normalmente responsável pela projeção do produto em
direção ao céu), Pólvora Branca (misto pirotécnico responsável pelo estampido/tiro)
e a Carga de Abertura (composição responsável pela ruptura do fogo de artificio a
uma altura de segurança e o espalhamento da sua carga de efeito visual no céu).

b) CARGA DE PROJEÇÃO/PROPULSÃO: Composição pirotécnica, normalmente de
pólvora negra, destinada à projeção ou propulsão de bombas aéreas ou dispositivos
similares, dotados de carga de abertura. A carga de propulsão se desloca, em
combustão, ao longo da trajetória, enquanto a carga de projeção apenas arremessa.
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Figura 01 – Funcionamento da Carga de Projeção/Propulsão

Comentário: A Carga de Projeção/Propulsão é utilizada nos fogos de artificio de
estampido e nos visuais (luminosos), assim como apresenta ruído (barulho)
característico de “disparo” do artefato pirotécnico em direção ao céu. A intensidade
do som não é alta quando ouvido afastado do produto, ficando a percepção do
barulho próximo ao local da projeção/propulsão.
c) TIRO: Pequeno canudo de papelão com retardo pirotécnico e carga de efeito
sonoro que funciona no ápice da trajetória.

Figura 02 – Desenho ilustrativo da Bomba Aérea de Estampido (Tiro)
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Comentário: O efeito “Tiro” é aquele que caracteriza o Fogo de Artificio com efeito
sonoro de Estampido, no qual é produzido pela explosão da composição pirotécnica
conhecida como Pólvora Branca. Com o objetivo de facilitar a fiscalização e a
identificação desse tipo de Produto, os Regulamentos Técnicos do Exército Brasileiro
determinam que na embalagem do fogo de artificio tenha grafado o número de
“efeitos de tiro” presentes no produto. Exemplo: No fogo de artificio de estampido
“12x1” deve constar na sua embalagem a presença de 13 tiros.

d) BALADA: Massa de composição pirotécnica, compactada em formato esférico ou
cilíndrico, destinada a geração de efeitos visuais e/ou sonoros.

Figura 03 – Balada Esférica (esquerda) e seu efeito visual (direita) numa Bomba Aérea de Cor

Figura 04 – Balada Cilíndrica (esquerda) e seu efeito visual (direita) no produto Single Shot

Comentário: A Balada é uma carga de efeito visual, eventualmente com baixo efeito
sonoro do tipo creptante, empregada normalmente nos fogos de artificio que
possuem Bomba Aérea de Cor e também naqueles Foguetes e Candelas conhecidos
comercialmente como Single Shot, Traçantes e Mine (vaso).
e) CARGA DE ABERTURA: Composição pirotécnica destinada ao arrebentamento de
bombas aéreas e espalhamento de suas baladas.
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Figura 05 – Componentes Pirotécnicos de uma Bomba Aérea de Cor

Figura 06 – Espalhamento das Baladas pela Carga de Abertura num Bomba Aérea de Cor

Comentário: A Carga de Abertura é um misto pirotécnico a base de casca de arroz
revestida com pólvora negra e/ou uma composição conhecida como Flash Powder.
Durante o seu funcionamento ocorre a geração de um ruído (barulho), com
intensidade sonora normalmente inferior as bombas dos fogos de estampido (tiro).
Sob o ponto de vista técnico não é possível conseguir os efeitos esperados de uma
Bomba Aérea de Cor sem a presença da Carga de Abertura, já no caso dos fogos de
artificio do tipo Single Shot não há presença desse tipo de composição pirotécnica,
salvo aqueles com efeito visual conhecido como Crossette.
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7 – DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA
As distâncias mínimas de segurança em espetáculos pirotécnicos são definidas
legalmente pelo Exército Brasileiro, através do Regulamento Técnico (REG/T) nº 03
e da Portaria nº 042-DCT (Departamento de Ciência e Tecnologia).
Instruções técnicas dos Corpo de Bombeiros e atos normativos das Secretarias de
Segurança Pública Estaduais sobre regramento de espetáculos pirotécnicos também
utilizam os parâmetros deste regulamento federal para suas diretrizes
fiscalizatórias.
Neste sentido é pertinente que a regulamentação da LEI Nº 17.389, de 28 de julho
de 2021 empregue a “Tabela 2 do REG/T03” como referência de distância de
medição para a fiscalização e lavratura de multas.

Figura 07 – Tabela 2 do Regulamento Técnico 03 (Exército Brasileiro)

8 – COMPETÊNCIA PARA MEDIÇÃO DE RUÍDO E EQUIPAMENTOS
A medição da Pressão Sonora dos fogos de artificio é o parâmetro para definir a
quantidade de ruido produzido pelo artefato pirotécnico.
O item 4 do artigo 4º da Resolução Nº 359/91 do CONFEA – Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia estabelece:
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“ Art. 4º - As atividades dos Engenheiros e
Arquitetos, na especialidade de Engenharia de
Segurança do Trabalho, são as seguintes:
(...) 4 - Vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar,
emitir parecer, laudos técnicos e indicar medidas de
controle sobre grau de exposição a agentes
agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos,
tais como poluentes atmosféricos, ruídos, calor,
radiação em geral e pressões anormais,
caracterizando as atividades, operações e locais
insalubres e perigosos;” (grifo nosso)
Não obstante o Item 4.1.04 do Campo de Atuação da Engenharia de Segurança do
Trabalho do Anexo II da Resolução nº 1.010/05 do CONFEA estabelece:
“Vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir
parecer, laudos técnicos e indicar medidas de
controle sobre grau de exposição a agentes
agressivos de resíduos (sólidos, líquidos e gasosos),
riscos físicos, químicos e biológicos, tais como
poluentes atmosféricos, ruídos, calor, radiação em
geral e pressões anormais, caracterizando as
atividades, operações e locais insalubres e
perigosos.” (grifo nosso)
Na Decisão Plenária Nº PL-0476/2011, que tratou da apreciação do Processo
CF2331/2001, relativo a consulta do CREA-SC sobre os profissionais habilitados para
atividades relativas à acústica ambiental, o CONFEA decidiu, “por unanimidade,
arquivar o Processo CF2331/2001, uma vez que as competências para acústica,
sonorização e ruídos já estão previstas em campos de atuação profissional de várias
modalidades do Anexo II da Resolução nº 1.010, de 2005, não se justificando a
edição de decisão normativa específica para regular o assunto.”
Ainda neste contexto, o aparelho adequado adotado pela ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas) em suas normativas sobre medição de Ruído e evitar
o amadorismo na fiscalização, como o cúmulo de multas a partir de medições de
ruídos por aplicativos de celular é o Medidor Integrador de Nível de Pressão Sonora.
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Este aferidor é conhecido como sonômetro, ou ainda medidor integrador de nível
de pressão sonora, é um equipamento com eletrônica refinada, de forma que possui
ruído elétrico bem controlado e apresenta diversos filtros que permitem realizar
operações analógicas ou digitais em sinais acústicos com grande flexibilidade. Os
decibelímetros, por outro lado, são equipamentos mais simples que realizam a
aferição dos níveis de pressão sonora em certo instante e por vezes não realizam
operações matemáticas mais complexas, como por exemplo: médias ao longo do
tempo, dados em bandas de frequência, parâmetros estatísticos, dentre outros.
A precisão de medição dos níveis de pressão sonora diz respeito à classe do
sonômetro, também chamada de tipo. Entre os equipamentos utilizados em campo,
estão equipamentos classe 1, ou tipo 1, que são equipamentos de grande precisão
(+ ou – 0,7 dB) e também os equipamentos classe 2, ou tipo 2, que apresentam
menor precisão (+ ou – 1,0 dB).
Fonte: http://portalacustica.info/que-sonometro-comprar-nbr-10151/
Diante do exposto é pertinente que a regulamentação da LEI Nº 17.389, de 28 de
julho de 2021 estabeleça o profissional com registro no CREA como fiscalizador
competente para efetuar a medição dos ruídos dos fogos de artificio, assim como
o equipamento Sonômetro como o aparelho ideal para esta verificação.

9 – FOGOS DE ESTAMPIDO
O Oficio nº 781-SecEstTec/Sec_Plj_G/GabSubir, de 20 maio de 2019, da Diretoria de
Fiscalização de Produtos Controlados do Exército (Anexo B) estabelece na sua alínea
“f” a seguinte diretriz:
“ f. esta Diretoria está de acordo com a
definição de que fogos de estampido são
aqueles cujo efeito principal seja um
estampido-tiro- e não um efeito visual”
(grifo nosso)
Esta definição do Exército foi uma resposta ao Oficio Nr 13122019-SINDIEMG, de 20
FEV 19, no qual o sindicato representativo das Industrias Pirotécnicas de MG
externava a sua preocupação com Projetos de Lei que não deixavam de forma
objetiva o significado de fogos de estampido, correndo o risco de uma fiscalização
considerar o ruído secundário de um fogo de vista (colorido) como um estampido.
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10 – TIPOS DE RUIDOS DOS FOGOS DE ARTIFICIOS
Os fogos de artificio são geralmente acompanhados por vários tipos de ruídos
(Anexo C). Fisicamente é impossível que ocorra a deflagração de uma composição
pirotécnica sem emissão de algum ruído, portanto é tecnicamente errado o termo
“Fogos Silenciosos”.
Dentre os principais ruídos dos fogos de artificio pode-se destacar:
I – Disparo: É o barulho causado pelo arremesso do artefato pirotécnico no ar em
direção ao céu.
II – Abertura: É o ruído da explosão de abertura da bomba aérea no céu, para
espalhamento dos efeitos de cores, como aquelas “bolas coloridas” muito presentes
nos shows pirotécnicos do Réveillon.
III – Estampido: É popularmente conhecido como tiro, cujo o barulho é fruto de uma
forte explosão da pólvora branca. Dentre os fogos mais famosos de estampido estão
o Foguete 12x1 e a Bomba de Solo.
IV- Zumbido: Este ruído está normalmente presente nos fogos que apresentam
movimentos giratórios.
V- Apito: É um som agudo semelhante a um assovio com duração de poucos
segundos.
VI- Cracker: Muito parecido ao som de um curto circuito elétrico
VII- Fogos de Vista sem estampido: São produtos normalmente com apelo mais
infantil, como fumaças, fontes e velinhas com centelhas, que apresentam ruídos
com volumes mais baixos e não são usados em shows pirotécnicos.
Sendo assim é pertinente que a regulamentação da LEI Nº 17.389, de 28 de julho
de 2021 esclareça quais ruídos dos fogos de artificio não podem interpretados
como proibidos, como forma de conferir parâmetro qualitativo para o fiscalizador
e segurança jurídica para os comerciantes e usuários de fogos de artificio.

11 – LIMITE SONORO NA EUROPA PARA O RUÍDO DOS FOGOS DE ARTIFICIO
O som emitido por fogos de artifício pode atingir 150 a 175 dB(decibéis). Neste
sentido a Comunidade Europeia, definiu o limite sonoro de 120 dB (Decibéis) para o
ruído de fogos de artificio soltos nos seus países membros, através da Diretiva
2013/29/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 dejunho de 2013.
(Fonte:https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0029&from=EN )
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Diante do exposto é pertinente que a regulamentação da LEI Nº 17.389, de 28 de
julho de 2021 utilize este parâmetro europeu e estabeleça o limite de 120 dB
(Decibéis) para definir de forma clara a diferença entre os fogos de artifícios de
ruídos permitidos e os de alto ruídos proibidos no Estado de São Paulo.

12 – CONSIDERAÇÃO FINAL
Embora saibamos intuitivamente o que são e como funcionam os fogos de artifício,
é importante que na elaboração do Decreto Estadual sobre a Lei 17.389/2021 seja
observado as questões técnicas demonstradas neste parecer técnico.
É comum que leis polêmicas em torno dos fogos de artificio não apresentem uma
regulamentação significativa no aspecto cientifico da sua formatação e tenha como
consequência uma lacuna técnica que dificulta a fiscalização e o entendimento da
sociedade sobre o assunto.
Por isso este parecer técnico fornece informações relevantes para que o Decreto do
Governo de São Paulo seja referência nacional e atenda os anseios dos legisladores
do Projeto de Lei sem prejudicar o entretenimento cultural dos espetáculos
pirotécnicos no Estado, que gera turismo, receitas e emprego aos paulistas.

Santo Antônio do Monte-MG, 15 de agosto de 2021

José Expedito do Amaral Junior
Engenheiro Químico
Eng. de Segurança do Trabalho
CREA-MG | 106.918D
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ANEXO A
Quadro 1 da Portaria Nº 055-DCT, de 27 de novembro de 2007
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ANEXO B
Oficio nº 781-SecEstTec/Sec_Plj_G/GabSubir, de 20 maio de 2019
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ANEXO C
CD com Vídeos dos tipos de ruídos de Fogos de Artificio
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COLAR CD
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